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MODERATERNAS PLAN FÖR 
ETT STARKARE SVERIGE

1. Ansvar för ekonomin 
med minskade bidrags-
kostnader
Närmare en miljon människor 
lever av bidrag i stället för av 
arbete. Utanförskapet påver-
kar oss alla. Först släcks dröm-
marna för dem som står utan-
för, därefter kommer bidragen 
och tränger undan resurserna 
till välfärden. Sveriges välfärd 
ska byggas med arbete, inte 
bidrag. Den kravlösa bidrags-
politiken måste brytas. Fler ska 
göra rätt för sig och det ska all-
tid löna sig mer att arbeta än 
att leva på bidrag.

2. Nolltolerans mot dåli-
ga skolor
Elever i svensk skola går mindre 
tid i skolan än i jämförbara län-
der. Mer än var fjärde elev blir 
underkänd. Vårdköerna ökar 
och väntetiderna i sjukvården 
är bland de längsta i Europa. 
Ambitionerna för svensk skola 
och välfärd måste höjas. Sam-
hället ska finnas där när man 
behöver det.

3. Arbete och ansträng-
ning ska alltid löna sig
I 130 områden i Sverige går 
varannan person utan arbete. 
Integrationen har inte fungerat 
under lång tid. Vi kan vända ut-
vecklingen, men då krävs kraft-
fulla reformer. Jobben behöver 
bli fler, kraven på att skaffa sig 
ett jobb måste bli mycket tydli-
gare och det ska alltid löna sig 
att arbeta. Hela Sverige ska 
jobba.

4. Tillväxt i hela Sverige
Svenska folkets flit och företa-
gande är det som skapar vårt 
välstånd. Underlättar vi inte för 
företagare och entreprenör-
skap riskerar Sverige att tappa 
mark internationellt och svens-
ka jobb går förlorade. Det har 
vi inte råd med. Svensk konkur-
renskraft ska vara stark och vi 
ska ha tillväxt – i hela landet.

5. Trygghet att lita på
Otryggheten ökar i Sverige. 
Var tredje kvinna känner sig 
otrygg på kvällen i sitt eget 
bostadsområde. Utsattheten 
för vissa brott ökar. Det finns 
områden där kriminella gäng 
tagit över. Poliser, ambulans-
personal och brandmän möts 
av stenar. Det är oacceptabelt. 
Vi måste återta makt och kon-
troll över tryggheten i Sverige. 
Sverige ska vara ett tryggt land 
– för alla.

Läs mer på
www.dagsattjobba.se

Vi satsar nu på ett utomhusbad i Järva
och vi vill utveckla området kring badet

 
Moderaterna har redan år 2008 föreslagit i vår vision Järva 2030 att ett utomhusbad 
kombinerat med ett aktivitetsområde etableras centralt på Järvafältet i området kring Eg-
geby Gård mellan Kista och nya E18. 

För alla boende, 60.000 invånare, i Järvaområdet är utomhusbad på Järvafältet ett väl-
kommet inslag. Det finns många barnfamiljer i vårt område, som har begränsade möjlig-
het att resa bort under sommaren på semester. Badet kan kombineras med ett friluftsområ-
de med lek och sportfält i ett levande aktivitetsområde. Badet består av 3 bassänger – en 
50-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng för de yngre barnen. 

Moderaterna vill att det planeras för hur anläggningen ska användas de 8 månader som 
badet är stängt. För oss är det viktigt att den platsen som valts är en plats som lever året 
runt och inte bara under sommarmånaderna. Genom att etablera Caféverksamheter, res-
tauranger, olika typer av aktiviteter som friskvård, spontanidrott, friluftsverksamheter och 
olika evenemang med till exempel friluftsteater och konserter i Järvaområdet.

Moderaterna anser att säkerhetsarbetet och tryggheten kopplat till utomhusbadet måste 
prioriteras. Det är viktigt att såväl besökarna på badet som anställda känner sig trygga. 
Vi kan aldrig acceptera att människor utsätts för trakasserier eller andra brott på våra 
badanläggningar. 

Bo Sundin
Vice Ordförande Idrottsnämnden

Moderaterna hoppar av 
konferens

Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista 
har kallat hela nämnden till en 
konferens om de uppsatta målen 
i stadsdelen. Konferensen äger 
rum den 4 april men kommer att 
få klara sig utan Moderaterna som 
hoppar av i protest. 

– När vi har en våldsvåg i stads-
delen med expresskidnappningar, 
skjutningar, mord och upplopp är 
det oseriöst av Socialdemokrater-
na att bjuda in till diskussionsfika 
för nämnden. Vi behöver riktig 
politik för att ta oss ur situationen, 
inte kaffe och bullar, säger Stads-
delsnämndens vice-ordförande 
Benjamin Dousa.

– Det är historiskt få ärenden som 
majoriteten i stadsdelen faktiskt 
lägger fram, utan vi besvarar i 
stället mest en massa remisser och 
får upp rutinärenden. Vi var först 
med att föreslå ordningsvakter vid 
samtliga tunnelbanestationer, nå-
got som Socialdemokraterna först 
röstade nej till. Nu har de gått med 
på det. Dessutom vill vi ha igång 
en provverksamhet med kameraö-
vervakning och ytterligare åtgär-
der för öka tryggheten vid Kista 
busstorg och Husby Centrum, sä-
ger Benjamin.

 
 
 
 

 
Sommarjobb 

inte längre för alla

Under tidigare år med Modera-
terna i majoriteten kunde samtliga 
ungdomar som sökte och var be-
rättigade till sommarjobb även få 
det. Nu är det inte längre så. 

Sommarjobb lottas ut för andra 
året i rad. Av 1786 ungdomar har 
sökt i år kommer endast runt 1000 
ungdomar att ha ett sommarjobb. 

Folk ställer sig frågande hur det 
kommer sig att kommunen inte sat-
sar mer på ungdomar, trots högre 
skattetryck: ”Vart går investering-
ar som majoriteten gillar att prata 
om, när man sviker dom som be-
höver det mest?” 

Domen mot styrande Rödgröna 
majoritet kommer vid nästa val. 

I KORTHET

Moderaterna vill bygga om busstorg i Kista och Akalla

Vi vill att staden tar initiativ att skyndsamt sätta in relevanta trygghetsskapande åtgärder 
i och omkring Kista Busstorg och Akalla Busstorg samt annan upprusning av busstorgen. 

Kista busstorg har blivit en otrygg plats som behöver rusta upp för att öka tryggheten.  
Sedan många år har det funnits planer på att bygga om Kista T-banestation inklusive 
busstorget. För att utveckla det med mer öppna ytor och handel samt betydligt ljusare.

Akalla busstorg är idag också en otrygg plats som behöver rustas upp för att öka trygg-
heten. Det finns bland annat ett mycket mörkt och otryggt område en trapp ned från 
torget, där ingången till T-banan finns och där även busstorget är beläget. Det har länge 
talats om att bygga nya fastigheter på Akalla torg där den nuvarande T-baneingången 
är och då låta bottenplanet inrymma kommersiella lokaler för handel inklusive en ingång 
till T-banan. Det senare är alla verksamheter som bidrar till att skapa en mer levande 
stadsdel och ökad trygghet. 

Bo Sundin 
Ledamot i kommunfullmäktige

Vi i Alliansen är djupt oroade över den utveckling vi kunnat bevittna i Järvaområdet. Stadsdels-
området Rinkeby-Kista har tyvärr kommit att förknippas med de mörka rubriker om skottlossning-
ar och bilbränder som vi kunnat se i tidningarna. Vi skulle vilja lyfta fram Kista som ett positivt 
exempel och hoppas att Kista kan fungera som inspiration för andra bostads- och stadsdelsom-
råden i Norrort. Många positiva satsningar som genomförts har bidragit till att lyfta Kista, såsom 
utbyggnaden av Kista galleria, satsningen på att bygga både bostadsrätter och hyresrätter och 
en väl utbyggd infrastruktur. Detta skapar i sin tur positiva synergier som ökar Kistas attraktions-
kraft för såväl boende som teknikföretag. 

Vi i Alliansen är för en differentierad stadsbild och driver denna fråga i såväl stadsdelsnämn-
der som i Stockholms stadshus. I Rinkeby består fastighetsbeståndet nästan uteslutande, eller till 
99 procent, av hyresrätter. Husens likartade gestaltning och bristen på grönområden som kan 
nyttjas för exempelvis spontanidrott skapar en känsla av otrygghet snarare än trygghet. Det ska 
inte bara vara förunnat boende i innerstan att få äga sin egen bostad. Kista har inte låst fast sig 
vid en typ av bostadsform, vilket är väldigt positivt för såväl de boende som för Kista i stort. Här 
är viljan att flytta liten. Det är positivt att det går att göra ”bostadskarriär” inom ett och samma 
område. Rinkebyterassen är ett exempel på detta, men fler och större initiativ behövs. En jämn 
fördelning av bostadsrätter och hyresrätter är därför eftersträvansvärt. 

Vi ställer oss frågande till varför den styrande röd-gröna majoriteten helt tycks sakna motsva-
rande ambitioner för exempelvis Rinkeby och Husby. Frånvaron av en sammanhållen strategi för 
att lyfta hela Järvaområdet är påtaglig. Vi i alliansen vill ta tillvara på och utveckla alla områden 
i Stockholms län, även de som de rödgröna tycka ha kapitulerat inför.

Sofia Tahko (kd)
Ersättare i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnden

ALLIANSHÖRNA



Bli medlem idag du också! moderat.se/medlem

Salam Kurda har drivit sin affär Orient livs i Husby i 30 år. Efter att ha drabbats av rån, van-
dalisering och inbrott flera gånger, väljer han att stänga sin butik och lämna området.  

Salam, du väljer att stänga din butik och flytta från Husby. Vad är enligt din uppfattning huvudproblemet?
- Huvudproblemet är snatterier och kriminalitet kring min verksamhet. Vi hade även större inbrott nyligen och det 
blev droppen. 

Vems fel är den här utvecklingen, tycker du? 
- Felet ligger hos våra politiker, både lokala och rikspolitiker, t.ex. ministrar som inte ordnar resurser för att bear-
beta dessa problem här som t.ex. narkotikahandel och allt runtomkring den. 

- Vilket budskap vill du skicka till lokala samt rikspolitiker?
Mitt budskap är desamma som det varit hela tiden dvs. att man måste både satsa förebyggande, från skolåldern, 
så att man hindrar ungdomar att överhuvudtaget börja med kriminalitet och sedan även bekämpa och lagföra 
dessa kriminella gäng. Man måste ta hand om kriminella bättre, inte bara släppa dom i brist på bevis, som det 
heter, trots att bevis finns. 

Ni företagare protesterade mot brottslighet och otrygghet tidigare. Blev det nån effekt efter det? 
- Ja, det tror jag. Liten effekt blev det. Polisnärvaro förstärkes. Vi träffade bl.a. bostadsborgarrådet och andra politi-
ker från oppositionen som t.ex. Anna König Järlemyr. Så politiker återkommer, följer upp och lyssnar på oss lokala 
företagare. Problemet är just nu att centrumet byggs om så butikerna stängs för ombyggnad och trafiken försvinner.  

Tycker du att hyresvärden gjorde allt i sin makt för att vända utvecklingen? 
- Jag tror inte det, främst eftersom Svenska Bostäder är egentligen inga poliser. Men dom hjälpte oss med sina 
resurser och gav oss sitt stöd efter våra protester. Samarbetet var i alla fall bra med Svenska Bostäder.  

Nu vill Svenska Bostäder tillämpa något som heter ”feministisk stadsplanering” för att åtgärda problemet. Vad 
tycker du om det? 
- Ja, man måste ta hand om kvinnorna, inte bara männen som sitter i centrum hela tiden. Men återigen, det är inte 
det som är största problemet här. Problemet är dom här unga arbetslösa killar som sitter i centrum och använder 
knark, håller på med knarkförsäljning osv. Det är Polisen som måste utöka sin närvaro. Det har dom misslyckats 
med hittills. Nu har förvaltningen berättat för oss att det kommer vakter till Husby och dom kommer att ha befogen-
heter att hjälpa Polisen. 

Nu har efter Moderaternas förslag införts på prov trygghetsvärdar med ordningsvaktsförordnande i Husby. Det ser 
du väl fram emot? 
- Ja, absolut. Egentligen behövs Polisens närvaro här i Husby, men alla sätt som gör att man återerövrar den offent-
liga miljön från kriminella är bra. Jag tycker att det var ett bra förslag. Moderaterna var faktiskt det första partiet 
som kom fram till mig och ville prata om våra problem. Jag är tacksam för all hjälp som Moderaterna ställde upp 
med. 

Vad vill du hälsa den som flyttar in i din lokal så småningom?
- Jag tror inte att någon flyttar in i min lokal. Svenska Bostäder har återtagit min lokal och dom kommer kanske att 
ha någon annan verksamhet. Antagligen är det inte näringsidkare som flyttar in hit. Jag vet faktiskt inte vad som 
händer här i framtiden.  

Moderaterna satsar på seniorerna och föreslår höjda pensioner 

Vi seniorer är en stor del av Stockholms befolkning (omkring 30% av befolkningen). Vi Moderater vill ta till vara 
på erfarna medarbetares kompetens. De behövs på arbetsmarknaden, och många vill jobba lite längre. Vi vill öka 
de disponibla inkomsterna för dem med låga pensioner, utan att försvaga drivkrafterna för att arbeta. Jag föreslår 
sänkt skatt för seniorer och att höja garantipensionen. Alliansen sänkte skatten fem gånger under åren 2007 - 
2014 för seniorerna under sina åtta år vid makten. Moderaterna vill fortsätta att värna om de svenska seniorerna. 
Vi förslår skatteavdrag för seniorer med låga inkomster får ske med   minst 500 kronor i månaden. Jag föreslår 
också en höjning av garantipensionen med minst 800 kronor i månaden. Jag vill höja bostadstillägget med ett 
tak på 7000 kr/månad för de fattigaste seniorerna. Dessutom vill vi avskaffa vad man kallar för ”straffskatten” på 
äldre, det vill säga höjningen av arbetsgivaravgiften för äldre anställda. Vi vill återföra ett fördubblat jobbskatte-
avdrag redan från 64 års ålder. Vi föreslår att det redan från 64 års ålder ska ge skattefördelar att jobba i stället 
för att ta ut pension. 

Bo Sundin     
Ledamot i kommunfullmäktige

Butiksägaren stänger sin butik i Husby

Livskraftigt lokalt företagsklimat
 
För tillväxt i hela Sverige krävs fler 
företag och bättre förutsättningar för 
företagande och entreprenörskap. 
Moderaterna vill förnya och stärka 
politiken för företagande och för 
ett livskraftigt lokalt företagsklimat. 
Förra året inleddes arbetet med att 
starta moderata företagarråd i hela 
Sverige. Tillsammans med lokala fö-
retagare jobbar vi nu för ett bättre 
företagsklimat runt om i landet. Det 
ska vara enklare och mer lönsamt att 
starta och driva företag.

Anställ minst 3000 fler poliser 
i Stockholmsområdet för att 
bekämpa den ökade brottslig-
heten och skärp straffen för de 
som angriper blåljuspersonal

Mot bakgrund av nya utmaningar i 
form av kriminella gängbildningar, 
droghandel, kriminella gäng, på-
taglig otrygghet, bilbränder, upp-
lopp, ökat   terrorhot behövs det fler 
poliser ute på våra gator och torg 
i yttre tjänst, inte minst i våra sär-
skilt utsatta områden i ytterstaden. 
De problemen, som finns i vissa av 
våra förortsområden med en miljö 
där kvinnor kontrolleras i det offent-
liga rummet måste bekämpas effek-
tivt. 

Moderaterna anser att det kräver 
sammanlagt ytterligare 3000 po-
liser till Stockholmsområdet. Vi be-
höver dessutom anställa många ci-
vilanställda, som kan utför polisers 
arbete på kontoret. Då ökar också 
antalet poliser på fältet. En absolut 
förutsättning för att minska brottslig-
heten och öka tryggheten är att det 
finns en lokalt närvarande polis. 

Minimistraffen för våld och hot mot 
blåljuspersonal skall skärpas kraf-
tigt. Att hota eller hindra ambulans-
personal eller brandkåren måste 
betraktas som en mycket grov kränk-
ning av samhällets mest grundläg-
gande värderingar. 

Det krävs fler patrullerande poliser, 
övervakningskameror, skärpta straff 
och ett system med jourdomstolar 
för unga. Forskningen visar att det 
mest effektiva sättet att avskräcka 
från brott är att öka risken för att 
åka fast. Det måste märkas att det 
straffar sig att begå brott. Ingen 
straffrabatt eller åtalsunderlåtelse 
för unga förbrytare – tydliga kon-
sekvenser tidigt i den kriminella ba-
nan är mycket viktigt.

Vi borde lära av de internationella 
exempel som finns med jourdomsto-
lar. En jourdomstol är i tjänst även 
under icke-ordinarie arbetstid och 
dömer i så nära anslutning till brot-
tet som möjligt. Den gripne ställs då 
direkt inför en domstol och enkla 
ärenden avgörs inom loppet av 
24 timmar. Dömda personer borde 
dessutom stå för alla kostnader in-
klusive rättegångskostnader. Det är 
kostnadseffektivt och belastar då ej 
staten och skattebetalarna.

Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige



Så här kan du bidra!

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Twittrar du men missat att vi har en 
egen Twitterkanal? Följ oss här:

twitter.com/nya_moderaterna

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Se till att gilla oss på Facebook så blir 
du uppdaterad med det allra senaste om 
Kista och Moderaterna. 
Facebook.com/Kistamoderaterna 

LÄS MER OM OSS 

På moderat.se kan du läsa om vår politik
www.moderat.se

VILL DU HJÄLPA TILL?
 
Kontakta oss:

www.moderaterna.net/kista

Politiker sökes! 

Vill du gå med och göra Kista till en bättre plats? 
Gå in på moderaterna.net/kista och bli medlem.

Gå gärna med i Moderaterna. Det är ett enkelt 
sätt att stödja oss och se till att Kista, Stockholm 
och Sverige får en politisk ledning som inte höjer 
skatterna och som ändå fortsätter att satsa på hög 
kvalitet i kommunens service. Det kostar endast 
100 kr första året och då får du information och 
tidningar från partiet. Du får också inbjudningar 
till såväl politiska möten, utbildningar som socia-
la tillställningar.  Du är också mer än välkommen 
att delta på våra kampanjer och aktivera dig.

Visa stöd för moderata idéer och visioner.
Läs gärna på moderat.se/medlem

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna  
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

Nya Kista

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

Hur vill DU göra friheten i Kista lite större? 

VILL DU HJÄLPA OSS BYGGA
ETT BÄTTRE SVERIGE?

Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring.  
Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproble-
men och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.

Därför behöver vi din hjälp och ditt engagemang.

Som förtroendevald moderatpolitiker i någon form (Kom-
mun, Landsting eller Riksdag) innebär det att du företräder 
väljarna i beslut bl.a. kring offentlig verksamhet. Beslut kan 
gälla frågor som t ex hur skola, vård och omsorg är utfor-
mad, var det ska byggas bostäder, hur mycket invånarna 
ska betala i skatt, om tryggheten i våra bostadsområden och 
på offentliga platser, osv. Har du en vän som också är intresserad att engagera sig är ni 
båda hjärtligt välkomna att höra av er. 

Vi tror på människan och mänsklig kraft och hoppas att du gör det också!

Välkommen till Nya Moderaterna!

VISA ATT DU ÄR MODERAT!

Ha gärna på dig en moderat-knapp   
eller annat.

 
 

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Vill du vara med?
Hör gärna av dig.

Det mesta man hör från den politiska världen är konflikter och ideolo-
giska skillnader. Det gäller ibland att lyssna noggrannare. Många av 
oss vill väl, men vill nå dit på olika sätt. Sedan är det väldigt olika vad 
själva målet innebär. För en del är målet att staten kontrollerar allting så 
att den enskilda människan inte har mycket att säga till. Vi Moderater 
tror på människan och vill gärna att alla skall få frihet och möjlighet att 
växa av sin egen kraft. Socialdemokraterna brukar säga att dom utgår 
ifrån löntagarnas bästa. Vi utgår ifrån alla människors bästa. Oavsett 
om man är löntagare, egenföretagare, studerande, pensionär, förälder 
eller bara ”mellan jobb”. Alla kan utvecklas och nå sina drömmar. 

På dessa sidor, samt på vår hemsida, kan du läsa mer om vår politik 
och aktuella ämnen. Om du tycker att något är oklart eller om du sak-
nar någon information är du fri att kontakta någon av oss. Vi jobbar 
för alla människors bästa och vill gärna stå till förfogande. Hör gärna 
av dig.

Slutord

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Följ oss här: 
instagram.com/nyamoderaterna

SE OSS PÅ YOUTUBE 

youtube.com/user/moderaterna


